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از فیلسوفان سیاسی برجسته
انگلستان بود که بیشتر به
سبب کارهایش در فلسفه
سیاسی و کتاب لویاتان (به
التین ) Leviathan:شهرت
دارد .این کتاب در سال ۱۶۵۱
میالدی نوشته شده و بنیان
بسیاری از نظریههای قرارداد
اجتماعی را در فلسف ه سیاسی
به وجود آورد ه است .در نظر
هابز ،در موضوع سیاست ،آزادی
به انداز ه اخالق و متافیزیک
غیرقابل قبول است« :در
دولت ،همچنان که در طبیعت،
قدرت موجد حق است ،حالت
طبیعی انسانها «جنگ همه با
همه» و دولت وسیل ه ضروری
پایانبخشیدن به این حالت
است .دولت ،زندگی و اموال
افراد را به بهای اطاعت منفعالنه
و مطلقی که از آنها انتظار دارد،
مورد حمایت قرار میدهد .امر
دولت خیر ،نهی دولت شر و اراده
دولت ،عالیترین قانون است»...
هابز به این موجود مصنوعی
که دولت یا جمهوری را به
وجود میآورد  -یعنی آدمکی
حقیقی که دارای زندگی صرفا
ماشینی است و نبوغ انسانی
آن را طرح کرده و ساخته
است« -لویاتان» نام مینهد که
از آن موجود افسانهای و رمزی
کتاب مقدس بهویژه کتاب
ایوب گرفته شدهاست .هابز
این لویاتان را در تصویر معروف
چاپ اول اثر نشان دادهاست:
غولی تاجدار که شمشیری
در یک دست و عصای پاپی
در دست دیگر دارد .به عبارت
دیگر ،لویاتان نیروی نظامی و
روحانی را در اختیار دارد که
سلطه بر اجسام و وجدانها را به
او اعطا میکند .روح مصنوعی
لویاتان از حاکمیت ،مفاصل او
از صاحبانمنصب ،اعضای او
قوای قضاییه و مجریه ،اعصاب او
پاداش و مجازات ،نیروی او رفاه
و ثروت همه اعضا بهطور خاص،
فعالیت او از رستگاری مردم،
حافظ ه او از رایزنان ،عقل و اراده
او قوانین و مصوبهها ،سالمت او
از اجماع ،بیماری او از شورش،
مرگ او از جنگ داخلی تشکیل
شدهاست( ...مترجم -به نقل از
ویکیپدیا)
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در دوران حاضر ما وارد عصر فاجعهباری از همنوایی سیاسی شدهایم.
پشتیبانی و طرفداری از نوعی پوپولیسم جناح راست که لیبرال
دموکراسی را هم به عنوان یک بیکفایتی و هم به عنوان یک دشنام
ن حال ،بسیاری از کسانی
در نظر میگیرد ،درحال رشد است .در عی 
که با این رشد جناح راست مخالف هستند ،به نوعی به پوپولیسم
جناح چپ روی میآورند که به طرز خطرناکی مســتعد پذیرش
همان الگوهای عوامفریبانه و گفتمانهای وحدت و طرد است.
در این بین نشــانهها مشــخص هســتند .در سرتاســر جهان
سیاستمداران تحریکات افراطی نفرتبار و متعصبانه را برنمیتابند،
در عین حال به نژادپرستی مشروعیت بخشیده و اغلب به صورت
صریح از آن حمایت میکنند .لیبرالها برای اینکه چنین شرایطی
را به عکس خود تبدیل کنند ،به مفهوم آزادی و اختیار چسبیدهاند
که قدرت سرمایه را نادیده میگیرد .از طرفی رسانههای جریان
اصلی وظیفه دنبال کردن حقیقت در جهت چگونگی تاثیرگذاری
بر مخاطبان نهایی خود را از آنها میسنجند.
آنچه از این اشتهای ســیریناپذیر به افزایش قدرت مستبدانه و
سیاستزدایی ناشی از آن تبدیل شده ،تهاجم نسخههای بهروزشده
سیاست فاشیستی و عادیسازی روند ظالمان ه فزاینده و عادت به
جهل است؛ عادتکردن به سیاستی که اکنون مفاهیم نمایندگی
آگاهانه و تعیین سرنوشت را نابود کرده و جهالت و نفرت را با هم
میآمیزد .یک نتیج ه این وضعیت ،پشتیبانی روزافزون از پوپولیسم
راست اســت که افراد و مردم آوار ه شده توسط نیروهای جهانی و
محروم از ابتداییترین امکانات زندگــی  -از جمله غذا ،پناهگاه و
آب سالم  -را با تحقیر و نفرت مشاهده میکند .واسیلی گروسمن،
نویسنده و روزنامهنگار فقید روســی ،پیشتر هشداری در زمان
دیگری مطرح و منتشر کرد که امروز نیز به همان اندازه مناسب به
نظر میرسد .او مینویسد:
«قدرت عادت چقدر نیرومند ،وحشتناک و در عین حال مهربان
است .مردم میتوانند به هر چیزی عادت کنند؛ دریا ،ستارههای
جنوبی ،عشق ،یک خوابگاه در زندان ،ســیمخاردار اردوگاهها...
آنچه این پرتگاه عمیق را ایجاد میکند ،قدرت عادت است .با اینکه
کسلکننده ب ه نظر میرســد ،بهاندازه دینامیت نیرومند است و
میتواند هر چیزی را نابود کند .عادت میتواند همه چیز از جمله
عشق ،نفرت ،اندوه و درد را نابود کند».
پوپولیســم راســت مفهوم شــبه
دموکراتیکی از سیاست ارائه میدهد
خطرات پوپولیسم
که در آن موضوعهای داوری آگاهانه،
جناح راست
نمایندگی انتقــادی و کنشجمعی
نسبت به نماد رهبر ناپدید میشوند.
در این گفتمان ،سیاست در تصویر آدمی عوامفریب و استثنایی
تصویر شــده ،از دوش به قول معروف تودههای جاهل یا «گله»
برداشته میشود .ظهور رهبران پوپولیستی راستگرای گذشته و
حال در پدیدار شدن امثال دونالد ترامپ  ،جایر بولسونارو و گیرت
وایلدرز و سایرین نشان داده شده است .پوپولیسم راست هر آنچه
را که یک سیاســت دموکراتیک واقعی ممکن میســازد ،نابود
میکند .همانگونه که در جای دیگر نوشتهام ،پوپولیسم راست بر
پای ه گرایشــات ضددموکراتیک ،نئولیبرال و نژادپرستانهای که
دههها در ایاالتمتحده شــعلهور بود ،ایجاد شده و برجستگی
مییابد .این گرایــش ،تفکر انتقادی را از بیــن میبرد ،اقدامات
شــجاعانه مدنی را تضعیف ،کنشجمعی واقعی ریشــهدار در
جنبشهای تودهای را ریشهکن ،اشکال دموکراتیک مخالفت را
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سرکوب و مخالفان را درهم میشکند .تقسیم خشن هابزی بین
دوستان و دشمنان ،وفاداری بیچونوچرا و مشارکت دموکراتیک
آن ،در بردارند ه نوعی تمایل شــدید به خشونت ریشهگرفته از
سیاست حذف انتقامجویان ه آن است .این مورد اخیر بهویژه در
دورانی که خشونت بهطور فزایندهای ظهور کرده و بهعنوان یک
ویژگی تعیینکننده و یک قاعده کلی سیاست (حتی اگر خود
جامعه را دربر نگیرد) پذیرفته شــده ،عذابآور است .در چنین
وضعیتی ،دوگان ه دوست/دشمن در زمینهای که پیشین هآن در
حال زدوده شــدن بوده و جهالت در جهت گسترش شبکههای
ستم با قدرت تبانی میکند ،از هر چیزی خطرناکتر است.
ترامپ این ویژگــی تفرقهاندازانه را به نکت ه مرکزی در ســبک
مدیریت خود تبدیل کرده اســت .او با ابراز اظهارات رمزگذاری
شده دربار ه برتری نژاد سفید ،بر مبنای مفهومی واپسگرایانه از
وحدت که متکی بر حذف و سیاست هجوم است ،اقدام میکند .به
گفته خودش «تنها نکته مهم ،اتحاد مردم است ،زیرا هر چیزی به
جز مردم بیمعنا است ».در گفتمان او ،فراخوان وحدت مانند پایه
و اساس آن ،به این مفهوم اشاره دارد که هم ه مخالفتها نهتنها
نامشروع است ،بلکه برای دشمن زمینه ایجاد میکند .تصور او از
«مردم» به گروهی تقلیل یافته كه به نوعــی به زعم وی از اراده
رهبری كه تصویرش از آمریكا در این گفتمان عمیقا اقتدارگرا به
اندازه نژادپرستانه بودن ،ضددموکراتیک نیز است ،تقلید كنند.
دعوی پوپولیستی راستگرا در جهت طرفداری از قدرت انحصاری،
نمایندگی و فرار دادن حاکمیت در دست رهبر ،خارج از اهمیت
انتقادی آن نیست .بهعنوان مثال ،رهبران پوپولیستی راستگرا
در برابر انتقاد از جهانیسازی و نخبگان نیز راه خود را میروند و با
این کار ادعا میکنند که فقط آن ها میتوانند «مردم را نمایندگی
کنند» ،در حالی که سیاســتهایی چون کاهشهای مالیاتی
کاهنده و خاموش کردن دولت رفاه را به اجرا میگذارند که قدرت
نخبگان مالی و الزامات نئولیبرالی آنها را گسترش میدهد.
ویژگی عوامفریبان ه پوپولیسم را میتوان در استفاد ه آن از زبانی
سادهلوحانه مشــاهده کرد؛ زبانی که از پیچیدگی ،گفتوگوی
صادقانه ،مبارزات چندجانبه و شــیوههای سختکوشان ه تقسیم
قدرت حکمرانی جلوگیری میکند .این روحیه پوپولیســم در
تناقض زبانی ،دردسرساز اســت ،قدرت را زیر سوال میبرد ،در
تشکیالت و ســازمان طبقات ،ســتمنژادی و جنسیتی اختالل
ایجاد میکند ،جنسیت ،ستم جنسی و نژادی را مختل میکند
و از زبان برای تقویت توهم اخالقی استفاده میکند و دربردارنده
خشونتهای دولتی و شرکتی مشهود است .پوپولیسم راست ،هم
از یک دشمن داخلی به نوعی شیطانسازی میکند و هم ترس
از آن را ترویج کرده ،اطالعات را تحریف و مخالفت و ایســتادگی
را سرکوب میکند .با انجام این کار ،تالش میکند تا دموکراسی
را از هم ه ایدهآلهای آن تهیکند .زبان سادهلوحان ه پوپولیسم و
استقبال آن از اندیش ه ضدروشنفکری عریان ،با فرهنگ نئولیبرالی
ترس ،ناامنی و عدم اطمینان نئولیبرالیسم که حس ناامیدی ،خشم
و ناتوانی سیاسی را برجسته کرده و افراد ناتوان از تفسیر مشکالت
شخصی خود در ظرف مالحظات گستردهتر اجتماعی و سیاسی
را به دام میاندازد ،بیشــتر تقویت شده است .پوپولیسم راست با
استفاده از زبان ،از بزهکار همچون یک قربانی سخن میگوید ،زبان
جنگ را به عنوان قهرمانانه بازسازی میکند و لفاظی سرکردگی
و پاکی نژادی را با گفتمان تجارت و سرمایهداری درهم میآمیزد.
تحت پوپولیسم راســت ،زبان خشــونت به عنوان زبان مبارزه،
رستگاری ،دیوارها ،موانع و امنیت افتخار میشود .این پوپولیسمی

